
3A1800B

Kasutamine

Pro Pack™-i kaasaskantav 
pihustuskomplekt

- Kasutamiseks Graco käsipihustitega (v.a Fine-Finishi pihustitega) -
- Kaasaskantavatele pihustiseadmetele vee- või õlipõhiste (lakibensiini sisaldavate) materjalidega 

ainult ehituslikeks värvimis- ja kattekihi töödeks -
- Kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas ei ole lubatud -

Mudel 24F893
Maksimaalne töörõhk 12 psi (0,83 baari, 0,083 MPa)

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED
Hoiatuste ja ohutusjuhiste täielikku loendit 
vaadake pihusti kasutusjuhendist.

ET

ti16502a

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING
TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT

Kasutage ainult vee- või õlipõhiseid (lakibensiini sisaldavaid) materjale, mille süttimispunkt on 
kõrgem kui 38 °C (100 °F). Ärge kasutage materjale, mille pakendil on märge „FLAMMABLE” 
(TULEOHTLIK). Materjali kohta lisateabe saamiseks küsige levitajalt või edasimüüjalt ohutuskaarti 
(MSDS — Material Safety Data Sheet).

Kasutage õlipõhist materjali välitingimustes või hea ventilatsiooniga siseruumis, kuhu värske õhk sisse 
pääseb.
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Komponendi/asenduskomplekti tuvastamine
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Viide Osa Kirjeldus
1 115489 Vooliku klamber
2 24H367 Tihendite komplekt
2a 125026 Kaitserõngas
2b 115099 Pesija, aiavoolik
2c 16G375 Tihend, mahuti
2d 106553 O-rõngas, pakett (1)
3 24J023 Imikurnaga imivoolik
4 24H365 Mahuti (1-galloniline) hoiustuskaane ja 

tihendiga
4a 24D425 Tihendiga hoiustuskaas

4b 16F731 Mahuti (1-galloniline)
5 24H366 Mahuti voodrid (5)
6 24G609 Seljakott
7 24H362 Õhukompressor 9-voldise akuga
7a Õhukompressori lüliti
8 24H363 Voolikukomplekt
8a Tühjendusvoolik
8b Imivoolik
9 24J691 Liitmik, o-rõngastega sissevõtt
10 24J692 Tihenditega kaas
11 Takjakinnitusega voolikukomplekt

Viide Osa Kirjeldus



Enne alustamist

3A1800B 3

Enne alustamist
ProPacki kaasaskantav pihustuskomplekt tarnitakse 
koos õhukompressoris oleva akuga, mis tuleb enne 
kasutamist ühendada.

1. Eemaldage seljakoti sisu, sh pakkematerjalid. 

2. Eemaldage õhukompressor mahuti kaane küljest.

3. Avage akuava kaas õhukompressori lamedal küljel. 

4. Eemaldage 9-voldine leelisaku ja eemaldage 
akuklemmidelt tarnimiseks mõeldud tihend. 

5. Tõmmake akupistmik õhukompressorist välja. 

6. Ühendage aku ja asetage õhukompressorisse. 

7. Asetage akuava kaas tagasi.

8. Lülitage toitelüliti aku testimiseks sisse (punane 
LED-tuli peaks süttima).

ti16510a

ti17593a

ti17825a

ti17591a

ti17824a

ti17595a

ti17596a
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Kokkupaneku juhised
1. Tehke rõhuvabastusprotseduur (vaadake pihusti 

kasutusjuhendit).

2. Eemaldage pihusti aku või eemaldage pihusti 
vooluvõrgust.

3. Eemaldage materjalianum (M) ja imivoolik (T).

4. Joondage voolikukomplekti adapter (A) pihusti 
sissevõtuavaga (B) ja sisestage pihustisse. Keerake 
voolikukomplekti adapteri rõngast, kuni see on 
tugevalt kinni. 

5. Sisestage vooder (valikuline) mahutisse ja täitke 
materjaliga.

6. Paigaldage imivoolik ja imikurn kaane sisse (joondage 
imikurna keskkoht kindlasti mahuti kaane keskkohaga). 
Paigaldage mahuti kaas mahutile ja kinnitage.

7. Keerake imivooliku mutter (S) kaanekomplekti ja 
keerake käega kinni. Sisestage tühjendusvoolik (H) 
kaanekomplekti kidale ja kinnitage klambriga.

8. Paigaldage pihustisse aku või ühendage pihusti 
õigesti maandatud pistikupessa.

9. Asetage mahuti põrandale, paigaldage 
õhukompressor (P) ja lülitage sisse. Hoidke pihustit 
umbes rinna kõrgusel ja täitke pihusti, kuni materjal 
hakkab tühjendusvoolikut täitma (umbes 1 jalg). ti15504a

M

T

ti16514a A

B

ti16506a

ti16515a

S

H

ti16509a

1 jalg

Tühjendus- 

Imi- 
voolik

voolik

ti16504a
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10. Asetage mahuti seljakotti. MÄRKUS. Pihusti 
töötades peab õhukompressor olema alati sisse 
lülitatud (kui lamp põleb, on kompressor sisse 
lülitatud). Kui vedeliku tase on poole peal või alla 
poole, laske mahutil enne esmakasutamist kuni 
2 minutit survestuda.

11. Tõmmake rihma, kuni mahuti on kindlalt seljakotti 
kinnitatud.

12. Sulgege pihusti täiteventiil.

13. Pange seljakotisüsteem töötajale selga. Nüüd on 
kõik pihustamiseks valmis.

MÄRKUS. Kui pihustamise käigus tuleb otsakut 
vahetada, järgige kindlasti rõhuvabastusprotseduuri 
(vaadake pihusti kasutusjuhendit). Lülitage 
õhukompressor välja ja eemaldage see aeglaselt 
kaanekomplektilt. Sellega tagate enne otsaku 
vahetamist mahuti rõhuvabastuse. 

Süsteem on nüüd rõhu all. Kui süsteemi korralikult 
rõhu alt ei vabastata, võib materjal voolikust väljuda ja 
tekitada kehavigastusi.

Enne järgmisi toiminguid lülitage alati õhukompressor 
välja ja eemaldage see aeglaselt kaanekomplektist, et 
süsteem rõhu alt vabastada:

• voolikukomplekti eemaldamisel pihusti küljest,

• voolikukomplekti eemaldamisel kaane küljest,

• kaane eemaldamisel mahutilt.

ti16507a

ti16521a

ti15425a

ETTEVAATUST

ti16510a
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Puhastamine (surveloputus)

See protseduur on ainult veepõhistest 
ehitusvärvidest ja kattematerjalidest 
vabanemiseks.

Süsteem on rõhu all. Kui süsteemi korralikult rõhu alt 
ei vabastata, võib materjal voolikust väljuda ja tekitada 
kehavigastusi.

Enne järgmisi toiminguid lülitage alati õhukompressor 
välja ja eemaldage see aeglaselt kaanekomplektist, et 
süsteem rõhu alt vabastada:

• voolikukomplekti eemaldamisel pihusti küljest,

• voolikukomplekti eemaldamisel kaane küljest,

• kaane eemaldamisel mahutilt.

1. Lülitage õhukompressor välja ja eemaldage 
õhukompressor aeglaselt kaanekomplektilt.

2. Eemaldage kaanekomplektilt imi- ja 
tühjendusvoolik.

3. Kinnitage imivooliku mutter veekraani või 
aiavoolikuga. Asetage täite-/vabastusventiil pihustil 
ülemisse asendisse ja laske veel läbi süsteemi 
joosta, vajutades samaaegselt päästikut, kuni 
tühjendusvoolikust tuleb puhast vett. Parima 
tulemuse saamiseks kasutage kuuma vett.

MÄRKUS. Vee ja materjali mahaloksutamise 
vältimiseks suunake tühjendusvoolik päästikut 
vajutades kindlasti jäätmekonteinerisse.

4. Asetage täite-/vabastusventiil alumisse asendisse. 
Pihustage tagasipööratud asendis otsakuga 
jäätmealale, kuni väljavoolav vesi on puhas. 
Asetage täite-/vabastusventiil ülemisse asendisse ja 
keerake vesi kinni. 
Vabastage voolik/valamu imivooliku küljest.

5. Eemaldage pihusti aku või eemaldage pihusti 
vooluvõrgust. Eemaldage otsakukomplekt pihustilt 
ja loputage. Paigaldage otsakukomplekt uuesti 
pihustile.

6. Eemaldage mahutilt kaas. Loputage mahutit või 
visake vooder ära. Võtke kaas, imivoolik ja imikurn 
koost lahti ning loputage. MÄRKUS. Materjali 
jäätmekäitlusel järgige alati kohalikke ja riiklikke 
määrusi. 

7. Pühkige pihusti välistelt osadelt materjalijäägid.

ETTEVAATUST

ti16510a

ti16505a

ti16513a

MÄRKUS

Kui tühjendusvoolikut ei puhastata põhjalikult, võib see 
värvi kogunemise tõttu ummistuda. Sellisel juhul 
vahetage voolikukomplekt välja.

ti17827a

ti17822a

ti17158a
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Puhastamine 
(mitte-surveloputus)

See protseduur on mõeldud ainult vee- ja 
õlipõhistele (lakibensiini sisaldavatele) 
värvidele ja kattematerjalidele.

Süsteem on rõhu all. Kui süsteemi korralikult rõhu alt 
ei vabastata, võib materjal voolikust väljuda ja tekitada 
kehavigastusi.

Enne järgmisi toiminguid lülitage alati õhukompressor 
välja ja eemaldage see aeglaselt kaanekomplektist, et 
süsteem rõhu alt vabastada:

• voolikukomplekti eemaldamisel pihusti küljest,

• voolikukomplekti eemaldamisel kaane küljest,

• kaane eemaldamisel mahutilt.

1. Lülitage õhukompressor välja ja eemaldage 
aeglaselt kaanekomplektilt. 

2. Eemaldage kaanekomplekt. Eemaldage imivoolik ja 
imikurn ning puhastage need. 

3. Loputage mahutit või visake vooder ära. 

4. Täitke mahuti puhastusvedelikuga ja ühendage 
kaas uuesti imivooliku ja imikurnaga. 

5. Eemaldage tühjendusvoolik mahuti kaanelt ja 
suunake jäätmekonteinerisse.

6. Kui täite-/vabastusventiil on ülemises asendis, 
vajutage sujuvalt päästikule ja juhtige vedelik 
imivoolikust (T) tühjendusvooliku (R) kaudu 
jäätmekonteinerisse. 

7. Asetage täite-/vabastusventiil alumisse asendisse. 
Pihustage tagasipööratud asendis otsakuga 
jäätmealale, kuni väljavoolav vesi on puhas. 
Asetage täite-/vabastusventiil ülemisse asendisse. 

8. Eemaldage pihusti aku või eemaldage pihusti 
vooluvõrgust. Eemaldage otsakukomplekt pihustilt 
ja loputage. Paigaldage otsakukomplekt uuesti 
pihustile.

ETTEVAATUST

ti16510a

ti16527a

ti16524a

ti16525a

MÄRKUS

Kui tühjendusvoolikut ei puhastata põhjalikult, võib see 
värvi kogunemise tõttu ummistuda. Sellisel juhul 
vahetage voolikukomplekt välja.

ti17159a

ti16526a

R

T

Jäätmed

ti17827a

ti17822a
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9. Eemaldage mahutilt kaas. Loputage mahutit. Võtke 
kaas, imivoolik ja imikurn koost lahti ning loputage. 
MÄRKUS. Materjali jäätmekäitlusel järgige alati 
kohalikke ja riiklikke määrusi. 

10. Pühkige pihusti välistelt osadelt materjalijäägid.

Seljakoti rihma reguleerimine
Mugavaima asendi leidmiseks reguleerige rihma siis, 
kui seljakott on seljas koos materjaliga täidetud 
mahutiga. Seljakott peaks mugavalt toetuma alaseljale 
ja selle kandjal peaks olema piisavalt vaba 
liikumisruumi, et varustusega hõlpsalt töötada.

Õlarihmad
Kinnitamine: tõmmake õlarihmasid allapoole, et need 
õlgade ja selja ümber pingule tõmmata.

Vabastamine: tõstke plasttrippe, et õlarihmasid 
lõdvendada.

Vöörihm
Tõmmake vöörihmasid, et need ümber vöökoha pingule 
tõmmata.

Voolikukomplekti rihm
Kui seljakott on mugavalt ja kindlalt paigal, juhtige 
voolikukomplekt üle õla ja kinnitage takjakinnitused üle 
voolikute, et need paigal püsiksid. 

ti16694a

ti17600a

ti17823a
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Tõrkeotsing

Tehnilised andmed

Probleem Põhjus Lahendus

Pihusti täide kaob või 
pihustusmuster on nõrk

Materjali madal tase Täitke mahuti ja survestage uuesti.

Vale täitmise protseduur Asetage seljakott põrandale, hoidke 
pihustit umbes rinna kõrgusel ja täitke 
pihusti, kuni materjal hakkab 
tühjendusvoolikut täitma (umbes 1 jalg). 
Täitke pihustit umbes 20 sekundit, 
tagamaks, et voolikus ei ole õhku.

Liitmikud ei ole tihedalt suletud ja lasevad 
õhku läbi

Lülitage õhukompressor välja ja 
eemaldage aeglaselt. Tihendage pihusti 
adapteri, vooliku liitmike ja mahuti kaane 
ühendusi. 

Mahutis ei ole rõhku või see on madal Vahetage õhukompressori 9-voldine 
aku välja.

Eemaldage mahuti kaas ja paigaldage 
uuesti.

Pihusti adapter ei ole õigesti paigaldatud Vähendage survet, eemaldage pihusti 
adapter ja paigaldage uuesti. Veenduge, 
et poleks õhulekkeid.

Paigaldage uus voolikukomplekt.

Puuduvad tihendid Veenduge, et kõik tihendid on 
paigaldatud (vt lk 2).

Mahuti on sellise kaldenurga all, et 
imivoolik ja imikurn on õhu käes.

Hoidke mahutit püstises asendis ja täitke 
ProPack uuesti. 

Aku on tühi. Vahetage aku välja.

Pihusti adapteri rõngas ei paigutu 
pihustile.

Imivooliku o-rõngad on kuivad või neisse 
on kogunenud märkimisväärselt värvi.

Niisutage o-rõngaid või asendage 
komplektiga 106553 (pole näidatud).

Otsaku asendamisel/vahetamisel 
tuleb otsakust materjali

Mahuti on ikka rõhu all Tehke rõhuvabastusprotseduur (lk 3). 
Lülitage õhukompressor välja ja 
eemaldage aeglaselt kaanekomplektilt. 

ProPacki pihustisüsteem
Maksimaalne töörõhk 12 psi (0,83 baari, 0,083 MPa)

Kaal 2,3 kg (5,1 naela)

Hoiundamistemperatuuri vahemik 0° kuni 50 °C (32° kuni 122 °F)

Niiskuse vahemik hoiundamisel 0—95% suhtelist õhuniiskust, mittekondenseeruv

Töötemperatuuri vahemik 4° kuni 32 °C (40° kuni 90 °F)

Aku
Pinge 9-voldine alalisvool, leelis

9-voldise aku keskmine tööiga 5 tundi

Mõõtmed
ProPack karbis 28 x 20 x 46 cm (11 x 8 x 18 tolli)

Voolik (pikkus) 152 cm (60 tolli)



Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele. 
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Graco standardgarantii
Graco garanteerib, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda ostjale kasutamiseks 
müümise päeval materjalidefekte ega valmistusvigu. Jättes kõrvale Graco avaldatud spetsiaalse, pikendatud või piiratud garantii, parandab või 
asendab Graco kaheteistkümne kuu jooksul alates müügipäevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. Garantii kehtib 
ainult juhul, kui seadme paigaldamine, kasutamine ja hooldamine on toimunud vastavalt Graco kirjalikele soovitustele.

Käesolev garantii ei hõlma ja Graco ei vastuta üldise kulumise ning purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on 
põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või 
mitte-Graco toodetud varuosade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete 
mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, 
tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, ebasobiv ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

Selle garantii tingimuseks on väidetavalt defektse seadme ette tasutud tagastamine Graco volitatud edasimüüjale väidetava defekti 
kontrollimiseks. Kui väidetav defekt on tõendatud, parandab Graco tasuta kõik rikkis osad või vahetab need välja. Seade tagastatakse algsele 
ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud. Kui seadme ülevaatamisel ei avastata ühtki materjali või valmistamisega seotud defekti, remonditakse 
seade mõõduka tasu eest, mis võib sisaldada osade, töö ja transpordiga seotud kulusid.

SEE GARANTII ON EKSKLUSIIVNE JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, KAASA ARVATUD, KUID 
LOETELUGA PIIRDUMATA: TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII. 

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu 
heastamisvahend (kaasa arvatud (kuid mitte ainult) juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, teostamata müügi, isikule vigastuse 
tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise eest tuleb 
esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID JA ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS OTSTARBEKS 
SOBIVUSE SUHTES LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE PUHUL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI 
TOODA. Esemete, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nagu elektrimootorid, lülitid, voolik jne), suhtes kehtib nende tootja garantii 
(kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise eest.

Graco ei vastuta ühelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse või kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco sel viisil tarnitud seadmestikust, või selle 
juurde müüdud mis tahes toodete või teiste kaupade varustusest, jõudlusest või kasutusviisist kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco 
hooletuse tõttu või mõnel muul põhjusel.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, 
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite 
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco teave
Graco toodete kohta värskeima teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

TELLIMUSE ESITAMISEKS PÕHJA-AMEERIKAS võtke ühendust Graco kohaliku edasimüüjaga või helistage 
numbril 1 800 690 2894 lähima edasimüüja leidmiseks.
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